
انتخابات المجلس البلدي المركزي 2019 و 2015 في دولة قطر  
 المعرفة العامة، والتوجهات، والمشاركة

 مقدمة

أجـرى معهـد الـبحوث االجـتماعـية واالقـتصاديـة الـمسحية هـذا الـعام (2019) مـسح لـدراسـة واقـع الـمشاركـة 
السـياسـية للجـمهور ونـظرتـهم حـول انـتخابـات المجـلس الـبلدي وتـمت مـقارنـتها مـع الـدراسـة الـسابـقة الـتي 

اجريت عام 2015. 

أشـارت الـدراسـة أن هـناك تـحسن فـي 
نــظرة الــمواطــنين بــاتــجاه المجــلس 
بنســبة قــدرهــا 14% عــن الــدراســة 

السابقة 

 

التواصل مع المواطنين 

أوضــحت نــتائــج 2019  غــياب الــتفاعــل بــين 
أعـضاء المجـلس والـمواطـنين بـعد مـرحـلة 
االنـــتخابـــات حـــيث 14% مـــن الـــقطريـــين 
أشـــاروا أن مـــمثليهم قـــامـــوا بـــالـــتواصـــل 

معهم بعد اإلنتخابات. 
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موجز سياسات 
14 أكتوبر 2019

من المواطنين لم يحضروا أي من 

الفعاليات للحمالت االنتخابية التي 

نظمها المرشحين

%94

@ نتائج عام 2019

طلبوا من %36 
الممثلين المساعدة

من الذين طلبوا المساعدة%42
تم حل مشاكلهم بشكل كامل

%14 الرضا العام حول المجلس البلدي المركزي

راضون عن المجلس

5.7

5

2019

2015
غير راضين عن المجلس

110 5

تواصل أعضاء المجلس مع المواطنين

تواصلوا مع المواطنين

%14

%11

2019

2015
لم يتواصلوا مع المواطنين



المعرفة العامة 

فـي عـام 2015 كـشفت نـتائـج الـدراسـة أن الـعديـد مـن الـمواطـنين يـفتقرون إلـى مـعرفـة واضـحة عـن كـل مـن 

المجـلس واالنـتخابـات، بـينما زادت الـمعرفـة الـعامـة حـول المجـلس الـبلدي الـمركـزي عـند الـمواطـنين بنسـبة %11 

في هذا العام (2019) مقارنة بعام 2015. 

أوضـــحت الـــنتائـــج أن الـــرضـــا عـــلى 

المجـلس مـرتـبط بـشكل وثـيق جـدًا 

مع تصورات سلطته الفعلية 

 

عوامل اختيار المرشحين 

يـرى 80% مـن الـمواطـنين أن المسـتوى الـتعليمي هـو أهـم عـامـل لـإلدالء بـصوتـهم لـلمرشـح مـن بـين عـدة عـوامـل 
أخرى ، مثل: القبيلة  أو العائلة، تدين المرشح، و االتفاق مع توجهات المرشح. 

تـوضـح الـنتائـج انـخفاض فـي نسـبة 
الـمواطـنين الـذيـن يـرون أن الـقبيلة 
أو الــعائــلة عــنصر مــهم الخــتيار 

المرشحين بمقدار %50
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مـــن الـــمواطـــنين يـــعتقدون أن أعـــضاء  

المجـلس الـبلدي مـسؤولـون عـن تـطويـر 

الخدمات التي تقدم في مناطقهم

%27

التوصيات:ملخص النتائج:

زيادة في نسبة الرضا العام عن المجلس. •

زيادة في نسبة المعرفة العامة عن المجلس. •

انخفاض في نسبة التفاعل والمشاركة. •

انخفاض في أهمية االنتماء القبلي أو العائلي •

كعامل الختيار المرشحين.

توضيح دور ومسؤوليات المجلس البلدي. •

تسليط الضوء على نجاحات المجلس البلدي. •

الحرص على التغطية اإلعالمية خالل الفترة •

االنتخابية.

%11 المعرفة العامة حول المجلس البلدي المركزي

يمتلكون معرفة جيدة

%47

%42

2019

2015
ال يمتلكون معرفة جيدة

ال يوجد وقت •

ال يتمتع المجلس بسلطة •

ال يوجد مرشح معين أسانده •

االنتخابات غير فعالة •

ال امتلك معلومات كافية •

اخرى•

33%
30%
14%
11%
2%
3%

لماذا لم يصوت المواطن ؟ - 2019 

Qusesri     Sesri_qu   |   www.sesri.qu.edu.qa   |   sesri@qu.edu.qa

مدى تأثير االنتماء القبيلي أو العائلي للمرشح على التصويت

مهم جد!
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%24

2019

2015
غير مهم

mailto:sesri@qu.edu.qa
mailto:sesri@qu.edu.qa

